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  مقدمه
  

  عدي جدید در مدیریت امروزمشی عمومی، ب خط
  

انـد و   یی فراتر از نقشهاي سنتی بر عهـده گرفتـه    یتهارسازمانهاي عصر ما نقشها و مأمو     
ــه آنهــا محــول گردیــده اســت   . در محــیط سیاســی و اجتمــاعی وظــایف جدیــدي ب

ه  ب،ج شدهسازمانهاي امروزي از قالب یک نهاد صرفاً اداري، صنعتی یا اقتصادي خار  
انجام وظـایف فنـی بایـد        بر که عالوه اند   سیاسی درآمده  ـ  صورت نهادهایی اجتماعی  
مدیران . سیاسی خود بیش از پیش حساس و آگاه باشند ـ  نسبت به محیطهاي اجتماعی

مـسائل بـرون سـازمانی بیـنش و آگاهیهـاي خـود را              نسبت بـه     چنین سازمانهایی باید  
کنند درك  اي را که در آن زندگی می    مشیهاي جامعه  توسعه بخشند و سیاستها و خط     

 خود را در دایرة سـازمان، محـدود و محـصور            دنتوان مدیران امروز دیگر نمی   . نمایند
  . سیاسی را نادیده انگارندـ کنند و بازتابهاي اجتماعی

توانست مدیر موفقی    و تخصص می  تا چندي پیش یک مدیر با داشتن مهارت         
 د کـه عـالوه بـر داشـتن        وتوانـد موفـق شـ      یري در کـار خـود مـی       اما امروزه مد  باشد؛  

  .تخصصهاي فنی، به دانش سیاسی و بینش اجتماعی نیز مجهز باشد
مدیران عصر ما قبل از آنکه به مسائل درون سازمانشان بپردازند الزم است بـه               

ارزشـهاي حـاکم بـر جامعـه،        . مشیها و سیاستهاي برون سازمانی نیز التفات کننـد         خط
 اجتماعی و سیاستهاي دولتی، از زمرة مسائلی است که وقوف بدانها بـراي              یتهاياولو

  . ناپذیر است ضروري و اجتنابمدیران 
امروزه، دولتها در تمامی جوامع به نحوي در امـور سـازمانها دخالـت دارنـد و             

کنند؛ سیاستهاي مستقیم و غیرمستقیم دولتی در امور سازمانها نقـش            می اعمال قدرت 
  ا آگـاهی داشـته باشـند و بداننـد در          اي دارد و مدیران باید از این سیاسته        کننده تعیین



 مشی دولتی گیري و تعیین خط       تصمیم2

مـدیریت  . مقابل سیاستهاي مذکور چه روشی بایـد اتخـاذ کننـد تـا بـه نتیجـه برسـند                  
در برابـر آنهـا     گیـري صـحیح      عضـ بدون آگاهی از سیاسـتهاي عمـومی و مو         سازمان،

، شناخت سیاستهاي روز و نحوة      داشتن مهارت سیاسی  . چندانی نخواهد داشت  توفیق  
  .پیدایش آنها، از لوازم مدیریت امروز است

زمـره  ارج نهادن به منافع عامه و توجه به هنجارها و خواسـتهاي اجتمـاعی، از                
 در  .مسائلی است که مدیران در کنار اهداف سازمان بایـد بـدان بهـاي فـراوان دهنـد                 

ادي و فنـی را فـراروي خـود         صرفاً اهداف اقتـص   عصر ما مدیر موفق کسی نیست که        
که اهداف سـازمان را در کنـار منـافع عامـه و سیاسـتهاي        است  قرار دهد؛ بلکه کسی     

احاطـه و آگـاهی نـسبت بـه محیطهـاي           . گـذاري کنـد    کلی جامعـه ارزیـابی و ارزش      
اي کـه در آن      فرهنگی و ارزشی، اجتماعی، سیاسی، فنی، اقتصادي و اقلیمـی جامعـه           

پذیرد و شناخت تحوالت و تغییرات آنها در طـول زمـان،              می فعالیتهاي سازمان انجام  
سازمانها بـراي زنـده مانـدن و        . اي دارد  کننده  تعییندر ایفاي نقش جدید مدیریت اثر       

عمومی را که بازتـاب محیطهـاي مـؤثر بـر سـازمان و      مشیهاي  رشد و توسعه باید خط  
ند و ارزیابی کننـد  خوبی بشناس همنعکس کنندة ارزشهاي حاکم در آن جامعه است، ب     

  .طور فعال و مؤثر برخورد کنند هو با آنها ب
شـود،   ي کـه در نقـش جدیـد مـدیران مطـرح مـی             بدین ترتیب موضوع دیگر   

گـذاري دولتـی     مشی یند خط امشیهاي عمومی و نفوذشان بر فر      اثرگذاري آنها بر خط   
 بلکـه  ،و آگاهی از آنها کـافی نیـست  مشیها  طبراي موفق شدن، تنها شناخت خ    . است

گـذاري عمـومی     مـشی  در فرایند خـط    تأثیر گذارده، مشیها   ر خط بمدیران باید بتوانند    
  .مشارکت جویند

م کــار خــود، جــز درگیــر شــدن بــا ومــدیر در عــصر حاضــر بــراي بقــا و تــدا
وي باید از مسائل مربوط     . ندارد روي پیش در دیگري مشیهاي عمومی، هیچ راه    خط

مان خود، با اطالع باشد و بداند این مسائل از چه خارج از سازمشیهاي عمومی  به خط
گذارنـد، و خالصـه      نوعی هستند و چه آثار و پیامدهایی بر سازمان و اهـداف او مـی              

صـورت عامـل مـؤثري در     هتوان در مقابل آنها پاسخ مناسبی ارائه داد و بـ     چگونه می 
  .مشیهاي عمومی وارد عمل شد تعیین خط
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اي را   ید نظام اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعـه       خالصه اینکه، مدیر عصر ما با     
گـذرد،   خوبی بشناسد و از مسائل مختلفی کـه در آن مـی            هکند، ب  که در آن زندگی می    

او باید ارتباط بین عوامل برون سازمانی و سازمان خود را دریابـد و     . آگاهی داشته باشد  
مـدیر  . سـتی ارزیـابی کنـد     در هسازمان ب آثار عوامل مذکور را در فعالیتها و مأموریتهاي         

ریـزي و ایجــاد   بایـد از ایـن آگاهیهـا و دانـشها در اتخــاذ تـصمیمهاي سـازمانی، برنامـه       
گیـرد؛ مـدیر    ارتباطات داخلی و خارجی استفاده کرده، در تحقق اهداف سـازمان بهـره     

  .مشیها و سیاستها را بشناسد و از آنها به بهترین وجه ممکن استفاده کند باید خط
  وگــذاریها، نقــش فعــال مــشی خــط ایــن مــدیر بایــد بکوشــد تــا در گذشـته از 

 داشته باشد و در مقابل سیاستها، بـه جـاي نقـش انفعـالی، نقـش فعـال،            اي  کننده تعیین
هاي گروهی بـا اسـتفاده از نیـروي     د به کمک مطبوعات و رسانه   یمدیر با . داشته باشد 

 پیشنهادها و اظهار نظرهاي   تخصصی و فنی سازمان و دیگر گروههاي با نفوذ، با ارائه          
  .گذاري اثر گذارد و به آن جهت دهد مشی مفید و مؤثر، در خط

آگاهی مدیر از سیاسـتهاي روز و ارتبـاط قـوي و گـستردة وي بـا محیطهـاي                    
مدیر باید قدرت ترکیـب و      . دهد بیرونی، سازمان را در انجام دادن این مهم یاري می         

مانی را با نیروهاي برون سازمانی داشـته باشـد و            درون ساز  يظرفیتها لفیق تواناییها و  ت
  .بدان وسیله تحقق اهداف سازمان خود را تسریع و تسهیل نماید

در بهبـود و اصـالح      توانـد    خالصه، مدیر باید بر این باور و اعتقاد باشد که می          
اي داشـته   مشیها، نقش مؤثر و سازنده کشور و جامعه و تغییر سیاستها و خط      امور کلی   

بدون وجود ایـن اعتقـاد و بـاور انجـام وظـایف محـول شـده، مقـدور و میـسر                       باشد؛
اي خـسته، مـأیوس و    مدیري کـه راه تـسلیم را پـیش گیـرد و بـا روحیـه        . نخواهد بود 

دلسرد، مسائل برون سازمانی را استقبال کند مـدیر مـوفقی نخواهـد بـود؛ مـدیر بایـد                   
 و اصـالح نظـام جامعـه از طریـق           توانمندیهاي بالقوة خود را بـشناسد و در راه بهبـود          

   .مشیها اقدام کند خط
 ،اگر مدیر دانش سیاسی کسب کنـد و مهـارت اسـتفاده از آن را هـم بیـاموزد      

مـدیري کـه از   . شـمار آیـد   مشیها جهت داده، مدیري موفق بـه  تواند به خط   آنگاه می 
 یا از عهدة ایفاي این نقشها برنیاید و نقش سیاسی و اجتماعی خود را تشخیص ندهد،     
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صت و امکان تأثیرگذاري یـا انطبـاق        داشته باشد، فر   هاي اکرا  انجام دادن چنین وظیفه   
چنـین، از ارتباطـات      مدیري این . دهد  سیاسی را از دست می     ـ  مؤثر با محیط اجتماعی   

در چنین  . شودماند و حساسیتش نسبت به تغییرات محیطی کم می         عمومی محروم می  
 سیاسی دچـار سـوء تعبیـرات    ـ  اهی از مسائل اجتماعیشرایطی مدیر به علت عدم آگ  

تفاوت مانده، یا واکـنش بـیش از حـد           گردد و نسبت به مسائل مذکور بی       مختلفی می 
یند را در ذهـن عامـۀ مـردم ایجـاد      اچنین مدیریتی ایـن تـصویر ناخوشـ       . دهد نشان می 

اجتماعی و پذیري است و نسبت به مسائل   کند که سازمان او فاقد هرگونه انعطاف       می
  .تفاوت و خنثی است منافع عمومی بی

با توجه به نقش جدیـد مـدیران در عـصر حاضـر، بعـد جدیـدي در مـدیریت                
براساس این بعد جدید، . اند نام نهاده» مشی عمومی بعد خط«مطرح گردیده که آن را     

هـاي فنـی، انـسانی و ادارة امـور           مدیران باید عـالوه بـر مهـارت و آگـاهی در زمینـه             
عمومی به دانش و تجربه نیز مجهز       مشیهاي   انی، در زمینۀ مسائل اجتماعی و خط      سازم

شــان، نحــوة  گیــري مــشیهاي عمـومی، فراینــد شــکل  بنــابراین آگــاهی از خــط. باشـند 
مـدیر موفـق کـسی      . اثرگذاري و تغییر در آنها، از جملۀ وظایف جدید مدیران است          

اي  بعـدي و یـک جنبـه       کاست که نقش خود را در تحقق اهداف سازمان، نقـشی یـ            
  بعـدي داشـته   نگـر و چنـد    نداند بلکه باور داشته باشد که مدیر باید نگرشـی مجموعـه          

بـه عبـارت   . درسـتی بـشناسد و ارزیـابی کنـد     ه سیاسـی را بـ  ــ   باشد تا مسائل اجتماعی  
عنوان بازتابهـاي جامعـه      همشیهاي عمومی ب   تر مدیر موفق کسی است که به خط        ساده

  .، در سازمان، به آنها بها دهدکننده تعییناصلی بنگرد و همچون 
مدیر باید عـالوه بـر وظـایف رسـمی خـویش، ضـمن در نظـر داشـتن مـسائل             

خود را با قوانین و ضوابط جدید هماهنگ کند؛ همچنین باید بـا  عمومی و اجتماعی،  
 درستی تحلیـل   هگذاران و سیاستمداران ارتباط داشته باشد و سیاستهاي روز را ب           قانون

کند و از آراي گروههاي با نفوذ و واکنـشهاي جامعـه نـسبت بـه نقـشها و فعالیتهـاي                     
  .سازمان، مطلع وآگاه باشد

پـذیرد و هـم روي       می تأثیر مشیهاي عمومی  خط از موفق، هم  ما مدیر  درعصر
گذارد و در این تعامل و جریان اثرپـذیري و اثرگـذاري، اهـداف                تأثیر می  مشیها خط
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چنـین مـدیري بایـد نگرشـهاي جدیـدي نـسبت بـه               ایـن . برد  می سازمان خود را پیش   
 ةوظایف و نقشهاي خویش در سازمان، داشته باشد و از انـزواي سـازمانی کـه زاییـد                 

پنداري نظـام سـازمانی اسـت، پرهیـز نمایـد، و میـدان اندیـشه را گـسترش داده،                     بسته
  .افقهاي جدیدي پیش روي خود بگشاید

بـه بیـان   یـا  یهاي عمـومی مطلـوب دسـت یافـت     مـش  توان به خـط    ا، چگونه می  ام
گذاري عمومی چیست؟ برخی از اندیشمندان با اتکا به          مشی تر فرایند مطلوب خط    ساده
دانند و به نظـر آنهـا        گذاري را فرایندي عقالیی و منطقی می       مشی هاي علمی، خط   شیوه

ین نتیجه  طور عقالیی بهتر   همشی مطلوب، پیمودن مراحلی است که ب       راه رسیدن به خط   
گـذاري را بـدین صـورت غیرعملـی      مـشی  گروهی دیگر شیوة عقالیی خط. دهد را می 

در تمـامی   . اند دانسته، در تعدیل و اصالح آن مدلها و روشهاي دیگري را عرضه داشته            
یـافتن راه حـل      گذار چون بازیگري خردمند، براي مـشکالت، بـه         این نظریات سیاست  

  .گیرد یوة عقالیی بهره میپردازد و براي این منظور از ش می
. انـد  گذاري را فرایندي مبتنی بر قدرت تعریف کرده        مشی گروه دیگري، خط  

گیري، تنها از شیوة عقالیی و منطقـی   مشیهاي عمومی و تصمیم به نظر آنان وضع خط 
 گذاري قبل از آنکه انتخابی عقالیـی و منطقـی باشـد،         مشی کند؛ زیرا خط   پیروي نمی 

مـشیهاي   خـط . آیـد  مـی  صل بازیهاي قدرت است و یک اقـدام سیاسـی بـه شـمار             حا
شـماري اسـت کـه بـین         ، بده بستانها، و متقاعد ساختنهاي بـی       ات ائتالف ةعمومی زایید 

گذاران و مراجـع مختلـف در سـاختار جامعـه وجـود دارد و در نتیجـه شـیوة                   سیاست
رت یـا فراینـدهاي سیاسـی،       در فرایندهاي مبتنی بر قد    . عقالیی، انتخاب احسن نیست   

 تفکر یک فرد نیست، بلکه ارتباطات داخلی و خـارجی،      ةمشیهاي عمومی، زایید   خط
فشارهاي درونی و بیرونی، ائتالفها و سازشها، اثرگذاریها و اثرپذیریها و عوامل بسیار             

دهنـد و شـاید بـدین جهـت باشـد کـه در برخـی مـوارد،                   دیگري، به آنها شـکل مـی      
  .نماید ده با منطق علمی سازگار نمیش مشیهاي وضع خط

مشیهاي عمـومی    گذاري دیدگاه دیگري است که خط      مشی فرایند سازمانی خط  
سازمانهایی که  . داند را حاصل عملکرد سازمانهاي مختلف بخش عمومی در جامعه می         

ما هـستند کـه بـا        گذاران عصر  مشی اند، خط  امروزه تمامی تاروپود جامعه را دربرگرفته     



 مشی دولتی  خطتعیینگیري و        تصمیم6

مــشیهاي عمــومی شــکل و جهــت   قــدرت تخصــصی و قــانونی خــود بــه خــطاتکــا بــه
ارتباطـات و حـدود اختیـارات واحـدهاي      ساختار تشکیالتی کشور و نحـوة       . بخشند می

  .باشند مؤثر و مطرح میمشیهاي عمومی   خطتعییناي در  گونه مختلف هریک به
 ا بنگـریم، هـا و فراینـده     تر به تمـامی ایـن شـیوه        دیدي عمیق  طرفانه و با   اگر بی 

گـذاري را تبیـین کـرده و         مـشی  نحوي موضوع خـط    هیابیم که هریک از آنها ب      درمی
اي است کـه     گذاري، فرایند بسیار پیچیده    مشی خط. کنند بخشی از قضیه را بازگو می     

گـرا و   بتوان با نگرشی نظـام    شاید. آن نیست  به بیان  تنها یک الگو یا فرایند معین قادر      
تـري   طـور کامـل    هگـذاري را بـ     مـشی  ز تمـام ایـن فراینـدها خـط        جویی ا  و با بهره   باز

توان زوایاي مختلف   روش خاص و یک فرایند معین مسلماً نمی   ولی با یک   ،شناخت
  .خوبی مشاهده و بررسی نمود هاین موضوع پیچیده را ب

بینیهـاي خـود، ملـزم بـه          نظر از دیدگاهها و جهان       از سوي دیگر دولتها صرف    
باشند و دولتمـردان      گذاري براي تحقق حاکمیت خود می      یاستگذاري و س    مشی  خط

  . باشندگذاري عمومی مشی و دانشجویان رشته مدیریت باید مجهز به دانش خط
 نیـازي   گـذاري عمـومی،     مـشی   ضرورت آگاهی از الگوها و فراینـدهاي خـط        

از انـد بایـد       علمی با موضوع در ارتباط    عملی یا   ناپذیر است و تمامی کسانی که        انکار
امروزه واژة استراتژي که     .گذاري آگاه باشند    فنون و الگوهاي سیاست     و اصول و مبانی  

از ادبیات مدیریتی بخش خصوصی وام گرفته شده در مدیریت دولتی نیز کاربرد یافتـه           
مـشیهاي     در واقع همان سیاستهاي علمی و خـط        هااست، اما باید یادآور شد که استراتژی      

و کلـی،   براي دولت به عنوان یک سیاست عمومی        هااستراتژیباشند و تعیین      عمومی می 
 بـراي تحقـق   .گـذاري عمـومی اسـت      مـشی   نیازمند آگاهی از اصول و فرایندهاي خـط       

صـورت   ه نخـست روشـها و مـدلهاي مختلـف بـ           نکاتی که اشاره شد در ایـن کتـاب        
 ودشـ  گذاري مـی  آنها نظامی بنیان شود و سپس به مدد انتزاعی و جدا از هم مطرح می 

تواند با شـناخت تمـامی       وسیله خواننده می   گیرد و بدین   که تمامی فرایندها را دربرمی    
  .هاي مختلف آن را در یک فرایند مشاهده نماید گذاري، جنبه مشی هاي خط شیوه

از دیدگاه » عمومی مشی خط«ریف چندي در مورد     ادر نخستین فصل، ابتدا تع    
عمومی کـه    مشی ه نقشهاي اصلی خط   گردد و سپس ب    نظران مختلف ارائه می    صاحب



 7      مشی عمومی، بعدي جدید در مدیریت امروز خط

کننـدگی، و    کننـدگی، ارزیـابی، کنتـرل      هدایت و راهنمایی، هماهنـگ    : ند از ا عبارت
 اولدر بخـش دیگـري از فـصل    . شود ، پرداخته میروشنگري روح قوانین و مقررات  

مـشیهاي عمـومی در      گیـرد و انـواع خـط       مشی مورد بررسی قـرار مـی       ویژگیهاي خط 
مشیهاي فراگیر یا    گردد؛ سپس در پایان این فصل، خط        ذکر می  بندیهاي مختلف  طبقه
مشیهاي هادي و راهنما به علت اهمیت بیشتر، بـا تفـصیل مـورد        و خط » مشیها خط ابر«

  .گیرد بررسی قرار می
گـذاري عمـومی و فراینـد عقالیـی        مـشی  در فصل دوم، از فرایند عقالیی خط      

فرایند بـراي انتخابهـاي عمـومی مـورد         دو  شده و مدلها و روشهایی که در این          تعدیل
گـذاري در    مـشی  همچنـین بـه اختـصار از روشـهاي خـط          . شـود  اند، بحث می   استفاده

گیـري،   آمیز و عدم اطمینان، نمودار تـصمیم       وضعیت اطمینان کامل، وضعیت مخاطره    
گیـري مقطعـی و مـدل مطلـوب در           مدل مطلوبیت، ارزیابی تکنولوژي مـدل تـصمیم       

شـده کـه در پاسـخ بـه          در فراینـد عقالیـی تعـدیل      . شـود  ت مـی  فرایند عقالیی صـحب   
محدودیتهاي فرایند عقالیی در عمل شکل گرفته اسـت بـه شـیوة تغییـرات جزئـی و                  

  . ابداعی اشاره گردیده استـ بخش و مدل اکتشافی تدریجی، مدل رضایت
گـذاري عمـومی بـه عنـوان جریـانی از       مشی در فصل سوم، فرایند سیاسی خط   

گـردد و نقـش قـدرت در شـکل دادن بـه        سیاسی مطرح مـی  ۀذ در عرص  قدرت و نفو  
ی مبتنی بر قدرت    یشیوة ماوراي عقال  . شود مشیهاي عمومی، مورد بحث واقع می      خط

عنوان تئوریهایی که در  هها نیز ب مدل نخبگان و توده و فردي، نظریه نخبگان قدرتمند   
 در این فـصل تـشریح       گذاري عمومی بر نقش صاحبان قدرت تأکید دارند،        مشی خط

نفـوذ از دیگـر    اي ذيهـ نظریۀ جامعـۀ مرکـب، مـدل گروهـی و گروه      . گردیده است 
  .مباحث این فصل است

گـذاري عمـومی اختـصاص       مـشی  فصل چهارم، به توصیف فرایند سازمانی خط      
مشیهاي عمـومی    دهنده ارتباط انواع خط    مدل جدید سازمانی که نشان    دارد و ضمن آن     

همچنین از ارتباط مواد و اصولی کـه در         . نی است، ارائه شده است    با ساختارهاي سازما  
کنندة حدود و ثغور و نحوة عمل سازمانهاي عمومی و میـزان             قانون اساسی کشور معین   

 و خصوصیات فرایند سـازمانی  شود صحبت می گذاري است،    مشی دخالت آنها در خط   
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مـدل آشـفته کـه نـشانگر        فـصل   گردد، و در انتهاي این       در مقابل سایر فرایندها بیان می     
  .گردد  بررسی مینظم است گذاري در شرایط مبهم ولی بی مشی خط

گـذاري   مـشی   اثر ارزشهاي حاکم در جامعه ما را بـر فراینـد خـط             ،فصل پنجم 
مشیهاي عمومی و    نماید زیرا ارزشهاي حاکم در هر جامعه، بر خط         عمومی مطرح می  

در این فصل ابتدا با یاري جستن از آیات         . ردنحوة تعیین آنها آثار غیرقابل انکاري دا      
گیـري    سپس تصمیم،گردد و روایات، موضوع مشورت و شورا در اسالم، بررسی می    

شـود؛ و    این زمینه وجود دارد، به اختصار بیان مـی         جمعی وگروهی و نظریاتی که در     
گذاري عمـومی و مفـاهیم مختلفـی کـه از      مشی در انتها، شرح موضوع توکل در خط 

  .آید شود به اختصار می کل استنباط میتو
گذاري که اکثـر جوامـع بـا آن       مشی  به ذکر مسائل و مشکالت خط      م،فصل شش 

نگـري، جزءنگـري و    عـدم تمایـل بـه آینـده    :  از قبیـل   یمسائل. پردازد  می ،درگیر هستند 
نگـاري، اعمـال نظرهـاي شخـصی،        ا بعدي شدن، فقدان اطالعات، گرایش به ساده       یک

مشیهاي  خط ناپذیري، وضع  عدم تمایل به قبول مسئولیت، انعطاف     خورد،  عدم وجود باز  
 ۀگـذاري در عامـ   مـشی  نقشی نسبت به خـط  تفاوتی و بی صوري و ظاهري و احساس بی 

در این فـصل هـدف آن اسـت کـه بـا توجـه بـه مـشکالت                . مردم؛ اشاره گردیده است   
  .تخاذ شودگذاري مطلوب، تدابیر الزم ا مشی موجود، در طراحی فرایند خط

گذاري عمومی کـه فراینـد تلفیقهـا و        مشی در فصل هفتم الگوي اقتضایی خط     
نگر است کـه     الگوي اقتضایی، الگویی فراگیر و مجموعه     . گردد ترکیبهاست ارائه می  

ط پیرامـونی،  یات و شرایتمام فرایندهاي قبلی را در بطن خود دارد و با توجه به مقتض           
  .کند تفاده میر جاي خود اسداز هریک از آنها 

گذاري در دنیاي واقع، صرفاً از شیوة عقالیی تبعیـت           مشی که گفتیم خط   چنان
در . توان مشاهده کرد وه را در موارد بسیاري مییکند، اگرچه به کارگیري این ش  نمی

ــتهاي روز  ــع سیاسـ ــاي واقـ ــوذ، در    دنیـ ــاحب نفـ ــع صـ ــران و مراجـ ــدرت رهبـ و قـ
گذاري  مشی  خط ةزوماً علم و منطق از دایر     اي دارد، اما ل    قش عمده نگذاري   مشی خط

در دنیاي واقع سـازمانهاي بـزرگ و تـشکیالت اداري در وضـع         . شود کنار نهاده نمی  
بـا   .گیرد  آنان شکل نمیۀوسیل هگذارند اما تمامی فرایند ب اثر می مشیهاي عمومی    خط
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گـذاري اثـر     مـشی  ات و شرایطی که در عصر حاضـر بـر خـط           یالتفات به این خصوص   
درستی و   هترین فرایندي است که این پدیده را ب        بینانه ضایی واقع تگذارد برخورد اق   یم
فراینـد مطلـوب    «: کند و پاسـخی اسـت بـراي ایـن سـؤال کـه              طور کامل تبیین می    هب

  »گذاري عمومی چیست؟ مشی خط
تم، به مدلهایی اشاره شده است که هرکدام از فرایندهاي مختلف، فدر فصل ه

گذاري با اسـتفاده از یـک        مشی ند که خط  ا ارند، و بیانگر این موضوع    در آنها نقشی د   
مــدل اقمــاري، مــدل . پــذیر نیــست شــیوه و فراینــد واحــد، در دنیــاي واقعیــات انجــام

گـذاري   مـشی  هاي خط و شبکه» ها دریچه  ـ جریانها«تلفیقی، مدل  چندبعدي، مدل بررسی
در پایـان ایـن فـصل    انـد؛   شـده این فصل تـشریح   از جمله مدلهایی هستند که درعمومی  

ایجابی، پاسخهایی که در ایـن زمینـه         ـ  ضمن برشمردن محدودیتهاي الگوي اقتضایی    
ا تعـدیل مـشکالت     یع  رفگردد و ویژگیهاي الگوي اقتضایی، در        وجود دارد ارائه می   

  . شود گذاري عمومی بیان می مشی موجود خط
ري بـه عنـوان دو مرحلـه    گذا مشی سرانجام در فصل هشتم اجرا و ارزیابی خط     

انتخـاب  . گیـرد   گذاري مورد بررسی قـرار مـی        مشی    کننده در فرایند خط     مهم و تعیین  
 فـصل از زمـره مطالـب     ادراكـ و مدل احساس ارزیابی، ابزار مناسب اجرا، رویکردهاي  

  .استپایانی کتاب 
  
  
  



 

  
  
  
 


